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Uniwersytet Kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie

w imię wsPóLnych wartości.
świętej Pamięci Prezydenta  

Lecha KaczyńsKiego (1949-2010)

Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w warszawie. 
młodość spędził na Żoliborzu uczęszczając do XLi Liceum ogólno-
kształcącego im. joachima Lelewela, a następnie do XXXiX Liceum 
ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego. w latach 1967-1971 
studiował na wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu warszaws-
kiego. Po ukończeniu studiów w listopadzie rozpoczął asystenckie stu-
dia przygotowawcze na wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu 
gdańskiego i przeprowadził się do sopotu, a w 1972 r. został zatrud-
niony tam na etacie asystenta. stopień doktora nauk prawnych uzy-
skał w 1980 r. na podstawie pracy pt. Zakres swobody stron w zakresie 
kształtowania treści stosunku pracy pisanej pod kierunkiem doc. 
dr. hab. romana Korolca, a po jego śmierci prof. dr. hab. czesława 
jackowiaka. rozprawa ta została nagrodzona w konkursie miesięcz-
nika «Państwo i Prawo». w tym też roku został adiunktem. w 1990 r.  
na podstawie rozprawy pt. Renta socjalna uzyskał stopień dokto-
ra habilitowanego w zakresie prawa – prawa pracy. w latach 1991-
1995 przebywał na urlopie bezpłatnym, po którym w styczniu 1996 r.  
powrócił na stanowisko adiunkta Katedry Prawa Pracy. od czerw-
ca 1996 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajne-
go. stosunek pracy z Uniwersytetem gdańskim rozwiązał w 1997 r. 
od listopada 1995 r. pracował jako profesor nadzwyczajny w wyższej 
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szkole nauk humanistycznych w Koszalinie. od 1 czerwca 1998 r.  
został zatrudniony na wydziale nauk Prawnych – Prawa, Prawa 
Kanonicznego akademii teologii Katolickiej, gdzie został kierow-
nikiem Katedry Prawa Pracy. Po przekształceniu akademii teologii 
Katolickiej w Uniwersytet Kardynała stefana wyszyńskiego został 
mianowany profesorem nadzwyczajnym i powołany na kierownika 
Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń społecznych na wydziale Prawa. 
od 1 lipca 2000 r. do tragicznej śmierci 10 kwietnia 2010 prof. Lech 
Kaczyński przebywał na urlopie bezpłatnym.

Profesor Lech Kaczyński opublikował jedną monografię pt. Renta 
socjalna (1989) oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych, glos recen-
zji i ekspertyz. jednakże mimo gruntownej wiedzy i szerokich zainte-
resowań badawczych wielkiej kariery naukowej nie zrobił, ponieważ 
swoje zdolności i wiedzę poświęcił, tak jak wielu z jego pokolenia, naj-
pierw walce o niepodległość, a po jej odzyskaniu budowaniu struktur 
państwowych. od jesieni 1977 r. związany był z opozycją demokra-
tyczną jako współpracownik Biura interwencji Komitetu samoobrony 
społecznej Kor, a potem wolnych związków zawodowych w gdańsku, 
prowadził wykłady z prawa pracy dla robotników. w sierpniu 1980 r.  
został doradcą międzyzakładowego Komitetu strajkowego w stoczni 
gdańskiej, autorem części zapisów porozumień sierpniowych. następ-
nie pełnił różne funkcje w nszz „solidarność”. Był szefem Biura inter-
wencyjnego, kierownikiem Biura analiz Bieżących mKs. w 1981 r. 
został delegatem gdańskiego nszz „solidarność” na i  zjazd Krajowy 
delegatów. Przewodniczył zespołowi do spraw uregulowania stosun-
ków z Polską zjednoczoną partią robotniczą. 

internowany 13 grudnia 1981 r. przebywał w strzeblinku do listo-
pada 1982 r. Po zwolnieniu z internowania działał w strukturach 
podziemnych nszz „solidarność”. od 1985 r. wchodził w skład regio-
nalnej rady Pomocy więźniom Politycznym w gdańsku. w styczniu 
1986 został członkiem tymczasowej Komisji Koordynacyjnej nszz 
„solidarność”, następnie, w latach 1987-1989 sekretarzem Krajowej 
Komisji wykonawczej. w drugiej połowie lat osiemdziesiątych był 
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bliskim współpracownikiem Lecha wałęsy, przewodniczącego zdele-
galizowanej solidarności, późniejszego Prezydenta rzeczypospolitej.  
Po zalegalizowaniu solidarności, w latach 1989-1990, był członkiem 
prezydium Krajowej Komisji wykonawczej, zaś w latach 1990-1991 
wiceprzewodniczącym  tej Komisji. w czasie kampanii prezydenckiej 
Lecha wałęsy i po jego wyborze na Prezydenta rP, praktycznie kie-
rował związkiem. Brał też udział w rozmowach 16 września 1988 r. 
„solidarności” z przedstawicielami władz. od grudnia tego roku na-
leżał do Komitetu obywatelskiego przy Lechu wałęsie, od lutego do 
kwietnia 1989 r. brał udział w rozmowach okrągłego stołu,  w podsto-
liku do spraw Pluralizmu związkowego.

w czerwcu 1989 r. wybrany senatorem ziemi gdańskiej został 
członkiem obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. w 1991 r., star-
tując w wyborach parlamentarnych w Listy Porozumienia centrum, 
został wybrany posłem na sejm i kadencji w okregu nowosądeckim. 
w 1991 r. został ministrem stanu ds. Bezpieczeństwa narodowego.  
w latach 1992-1995 był Prezesem najwyższej izby Kontroli. 14 czerw-
ca 2000 r. objął stanowisko ministra sprawiedliwości i Prokuratora 
generalnego w rządzie jerzego Buzka. w latach 2001-2003 był pre-
zesem nowoutworzonej partii Prawo i sprawiedliwość, z jej listy zo-
stał też wybrany, w okręgu gdańskim, posłem na sejm iV kadencji. 
w 2002 r. – popierany przez własną partię w pierwszych wyborach 
bezpośrednich – został wybrany Prezydentem miasta stołecznego 
warszawa. w czasie jego kadencji, w sześćdziesiątą rocznicę wybu-
chu Powstania warszawskiego, zostało otworzone muzeum Powstania 
warszawskiego. 

na Prezydenta rzeczypospolitej został wybrany 23 październi-
ka 2005 r. Kadencja rozpoczęła się  23 grudnia 2005 r. i zakończyła  
z chwilą tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej pod smoleńskiem 
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie tej poniosła śmierć cała delegacja 
państwa polskiego udająca się na uroczystości do Katynia, aby oddać 
hołd ofiarom ludobójczego mordu sprzed siedemdziesięciu lat. 
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w programie tych uroczystości było przewidziane odczytanie 
przez Pana Prezydenta listu skierowanego do Przedstawicieli rodzin 
Katyńskich, obecnych na Polskim cmentarzu wojennym w Katyniu.  
a była w nim mowa o tym, że „polskich oficerów, duchownych, 
urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby 
więziennej stracono bez procesów i wyroków. zostali zamordowani  
z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. zdeptano 
ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. doły śmierci na zawsze 
miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni.  świat miał 
się nigdy nie dowiedzieć. rodzinom ofiar odebrano prawo do pu-
blicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. 
ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludz-
kiej pamięci”.

i dalej „w imieniu rzeczypospolitej składam najgłębsze podzięko-
wanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo 
jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości.

Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dzie-
sięciolecia zatruł relacje między Polakami i rosjanami. sprawmy, by 
katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. jesteśmy 
już na tej drodze. my Polacy doceniamy działania rosjan z ostatnich 
lat. tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie za-
trzymując się na niej ani nie cofając.

wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do koń-
ca zbadane i wyjaśnione. ważne jest, by została potwierdzona prawnie 
niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczą-
ce tej zbrodni. aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z prze-
strzeni publicznej. domagamy się tych działań przede wszystkim ze 
względu na cierpienia ich rodzin. ale domagamy się także w imię 
wspólnych wartości, które musza tworzyć fundament zaufania, part-
nerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej europie”.

List ten, niestety, nie został odczytany, ale prawda o Katyniu dotar-
ła do najdalszych zakątków świata.
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